Zn. spr.: NK.1101.1.2021
NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA CZŁUCHÓW OGŁASZA
NABÓR WEWNĘTRZNY NA STANOWISKO
robotnika pomocniczego w Nadleśnictwie Człuchów
I. Organizator naboru:
Nadleśnictwo Człuchów
ul. Sobieskiego 3, 77-300 Człuchów
tel. 59 834 34 34, e-mail: czluchow@szczecinek.lasy.gov.pl
strona internetowa, na której zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące
oferty: www.czluchow.szczecinek.lasy.gov.pl
II. Adresaci naboru:
Rekrutacja skierowana jest do pracowników aktualnie zatrudnionych w PGL LP
oraz osób, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu
02 kwietnia 2020 r.
III. Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):
1) edukacja leśna;
2) zagospodarowanie turystyczne;
3) pomoc bieżąca przy wykonywaniu czynności z zakresu stanowisk działu
gospodarki leśnej;
4) obsługa urządzeń biurowych;
5) sporządzanie pism, dokumentów firmowych, protokołów, zestawień
i sprawozdań;
6) obsługa SILP, SILPweb i EZD;
7) pomoc przy archiwizacji dokumentów.
IV. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):
1) wykształcenie wyższe w kierunkach: leśnictwo;
2) staż pracy wynoszący minimum 1 rok;
3) prawo jazdy kategorii „B”.
V. Wymagania dodatkowe (preferowane):
1) posiadanie dłuższego stażu pracy niż określony w punkcie IV. 2);
2) zdany egzamin do Służby Leśnej;
3) znajomość obowiązujących w PGL LP zasad, instrukcji, wytycznych w zakresie
gospodarki drewnem,
4) znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP),
5) znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych pakietu
biurowego MS Office (Word, Excel, Outlook).
VI. Oferowane warunki:
1) umowa o pracę - na czas określony 1 roku;
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 07:00 do 15:00 w biurze Nadleśnictwa Człuchów;
3) praca w stabilnej i dobrze zorganizowanej firmie;
4) podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia;
5) świadczenia socjalne i zdrowotne.
VII.

Miejsce wykonywania pracy:
siedziba Nadleśnictwa Człuchów, ul. Sobieskiego 3, 77-300 Człuchów
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VIII. Wymagane dokumenty:
1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej - opatrzone
własnoręcznym podpisem;
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie
zawodowe (świadectwa pracy);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji – załącznik nr 1;
6) kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP – załącznik nr 2;
7) klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 3;
8) do oferty mogą zostać dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
z poprzednich miejsc pracy.
IX. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 05 marca
2021 r. do godziny 15:00:
1) osobiście – w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Człuchów,
ul. Sobieskiego 3, 77-300 Człuchów, od poniedziałku do piątku, w godzinach
07:00 - 15:00;
2) pocztą elektroniczną – na adres: czluchow@szczecinek.lasy.gov.pl;
3) pocztą tradycyjną – na adres: ul. Sobieskiego 3, 77-300 Człuchów (o dacie
wpływu decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Każda z form
przesłania
ofert
powinna
być
opatrzona
klauzulą:
„Nabór na stanowisko robotnika
pomocniczego w Nadleśnictwie
Człuchów”.
X. Informacje dodatkowe:
1) Nadleśniczy Nadleśnictwa Człuchów zastrzega sobie prawo do zaproszenia na
rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów;
2) Nadleśniczy Nadleśnictwa Człuchów zastrzega sobie możliwość unieważnienia
naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny;
3) Nadleśnictwo Człuchów nie zwraca kandydatom kosztów związanych
z rekrutacją;
4) kontakt w sprawie naboru – referent ds. pracowniczych – tel. 59 834 75 54
/podpisano elektronicznie/
Sławomir Kmiecik
Nadleśniczy

Załączniki:
1.

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

2.

kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP

3.

klauzula informacyjna RODO
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